
Notat 
                                                                                          Oslo, 11. desember 2015. 
 

Til:  Byråden for miljø og samferdsel. 
 
Fra:  Lillomarkas Venner,  
 Østmarkas Venner, 
 Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. 

 

Bymiljøetaten følger ikke kommunens saksbehandlingsregler, og bryter egne 
retningslinjer og markaloven - forspørsel om møte med byråden. 

Våre organisasjoner, som alle har Marka som sitt arbeidsfelt, har med glede merket oss 
byrådserklæringens del om Marka. Den er både klok og framtidsrettet og lover godt for en bedre 
forvaltning av kommuneskogene. Vi er imidlertid bekymret for mye av arbeidet som gjøres i den 
etaten som er satt til å forvalte kommunens eiendommer i Marka. 

Bymiljøetaten har etter sammenslåingen til en etat etablert en ny forvaltningspraksis i 
kommuneskogene, som bryter med reglene i offentlighetsloven når det gjelder journalføring og 
behandling av saker, med reglene for fullført saksbehandling av bystyresaker, med retningslinjene 
for behandling av arrangementer og anleggsaker i henhold til bystyrets vedtatte mål og 
retningslinjer og med «Retningslinjer for behandling av stier og løyper i Marka» etter markaloven. 
 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Lillomarkas Venner og Østmarkas Venner er dypt urolige 
for utviklingen, og ber om et møte med byråden for miljø- og samferdsel. Nedenfor en liste over 
noen eksempelsaker. Mer informasjon om disse og andre saker vil bli presentert på et møte. 
 
Vi vil spesielt bemerke at et forslag til nye mål og retningslinjer for kommuneskogene er sendt fra 
BYM til MOS uten å ha vært på høring. Dette er ikke i henhold til kravet om fullført 
saksbehandling i bystyresaker. Medvirkningen i prosessen har ikke vært reell. Dokumentet må 
sendes tilbake til etaten, med krav om høring og nytt framlegg. 
 
Noen alvorlige eksempler, som sammen med flere eksempler blir utdypet i møtet: 
 

• Linderudkollen kunstsnølangrennsanlegg i Lillomarka.                                                                           
I Linderudkollen er det foretatt store planendringene etter at planene var vedtatt i Bystyret og 
stadfestet av KLD. Planendringene har ikke fulgt vanlig saksbehandling, og har medført 
vesentlig større terrenginngrep enn det som ble godkjent av Bystyret og stadfestet av KLD. 

• Ny skivei langs Abbortjernsbekken i Bærumsmarka.  
BYM har gitt Skiforeningen muntlig tillatelse til å anlegge en skivei på en strekning på ca. 500 
m. langs Abbortjernsbekken på kommunens eiendom. Traseen som ligger i gammel hestevei, sti 
og skiløype, er opparbeidet med veifundament med grov pukket overflate. Veien går stedvis 
helt ut til vassdraget. Anlegget er klart søknadspliktig etter markalovens retningslinjer for 
saksbehandling av stier og løyper. Før BYM som grunneier ga Skiforeningen tillatelse til dette 
omfattende inngrepet, skulle saken i henhold til bystyrets retningslinjer også vært forelagt 
markaorganisasjonene til uttalelse. 

• Råskinnet 
Tillatelse til terrengløpet «Råskinnet» gjennom Godbekken friluftslivsområde (vernet etter 
markaloven) ble godkjent av BYM uten medvirkning fra Marka-organisasjonene. Verken 
søknader eller godkjenninger av løpet finnes i offentlig brevjournal. 

 
 
Kontaktperson:  Styreleder i NOA, Gjermund Andersen,  

e-post: gjermund@noa.no, mobil: 9522 6402. 


